NAGRODY XLVI GP Warszawy im. Jana Romańskiego
1. Organizator na nagrody długofalowe oraz nagrody w poszczególnych turniejach przeznacza łącznie
przynajmniej 50% wpisowego.
2. Niezależnie od nagród finansowych, Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz puchary dla
zwycięzców (fundowane przez Sponsorów poszczególnych turniejów).
3. Organizator gwarantuje wysokość nagród długofalowych oraz nagród w poszczególnych turniejach na
poziomie opisanym w Tabelach poniżej.
4. Nagrody w turniejach par i turnieju indywidualnym otrzymuje nie mniej niż 10% uczestników, w tym co
najmniej 7% z nich to nagrody główne (nie w kategoriach specjalnych). Nagrody w finałach B i C należą do
puli nagród głównych.
5. Nagrody w kategoriach specjalnych:
- nagroda juniorska,
- nagroda kobieca,
- nagroda popularna – WK zawodnika nie więcej niż 2,5 (jeśli jeden z zawodników ma WK 3,0 lub więcej,
para nie może otrzymać nagrody popularnej),
- nagroda mikst – tylko w Turniejach Par Open,
otrzymuje nie mniej niż 3% uczestników, przy czym do przyznania nagrody w danej kategorii konieczne
jest, by w danej kategorii wystąpiły co najmniej 4 pary (turnieje par) lub czterech zawodników (turniej
indywidualny), a uzyskany wynik wynosił przynajmniej 50% (turnieje na maksy) lub 0 IMP (turnieje na
impy). Jeśli nie są spełnione te warunki, nagroda nie jest przyznana. Jeśli w konsekwencji nieprzyznania
nagród specjalnych, nagrody te otrzymałoby mniej niż 3% uczestników, przyznaje się dodatkową nagrodę
specjalną dla najlepszych zawodników spełniających kryteria wyniku oraz przynależności do jakiejkolwiek
kategorii specjalnej (np. możliwe są 3 nagrody mikstowe). Jeśli dalej nie jest możliwe przyznanie nagród
specjalnych tak by otrzymało je 3% liczby uczestników, przyznaje się nagrody główne w wysokości nagród
specjalnych, tak by co najmniej 10% uczestników otrzymało nagrody.

Nagrody gwarantowane w turniejach:
1. Na nagrody w poszczególnych turniejach przeznaczone jest co najmniej 40 % wpływów z wpisowego.
2. Nagrody gwarantowane w Turniejach Otwartych i Turnieju Pożegnalnym wynoszą:
I miejsce
II miejsce
III miejsce

500 zł
300 zł
150 zł

3. Nagrody gwarantowane w turniejach Kongresu Popularnego wynoszą:
I miejsce
II miejsce

200 zł
100 zł

4. Nagrody gwarantowane w Turniejach Kongresowych wynoszą:
Turniej GP Polski Par
(V Turniej Kongresowy)
I miejsce
3 000 zł
II miejsce
2 000 zł
III miejsce
1 000 zł

Turniej GP Polski Teamów
(XIII Turniej Kongresowy)
I miejsce
2 000 zł
II miejsce
1 000 zł
III miejsce
800 zł

Turniej Teamów WK≤5
(XIV Turniej Kongresowy)
I miejsce
1 200 zł
II miejsce
800 zł
III miejsce
600 zł

I, II, III, VI, VII, IX, XI
Turniej Kongresowy
I miejsce
1 400 zł
II miejsce
900 zł
III miejsce
600 zł
Wygranie
200 zł
III sesji

IV, VIII, XII
Turniej Kongresowy
I miejsce
1 400 zł
II miejsce
900 zł
III miejsce
600 zł
Finał B
300 zł
I miejsce
Finał B
200 zł
II miejsce
Finał C
200 zł
I miejsce

Turniej Indywidualny
(X Turniej Kongresowy)
I miejsce
600 zł
II miejsce
400 zł
III miejsce
300 zł

Nagrody gwarantowane w Punktacjach
Długofalowych:
Kongresowa Punktacja
Długofalowa
I miejsce
4 000 zł
II miejsce
2 500 zł
III miejsce
1 000 zł
IV-VI miejsce
750 zł
VII-X miejsce
500 zł

Punktacja Długofalowa Turniejów
Otwartych
I miejsce
600 zł
II miejsce
400 zł
III miejsce
300 zł
IV miejsce
200 zł
V miejsce
150 zł

1. W Kongresowej Punktacji Długofalowej Organizator gwarantuje następujące nagrody specjalne:
- najlepszy zawodnik w kategorii młodzież szkolna,
- najlepszy nestor,
- najlepsza zawodniczka,
- najlepszy senior,
- najlepszy junior,
- najlepszy zawodnik do 5,0 WK,
- najlepszy zawodnik do 2,5 WK.
2. Nagrody Specjalne w Kongresowej Punktacji Długofalowej kumulują się z nagrodami głównymi, ale nie
kumulują się ze sobą; innymi słowy, jeden zawodnik nie może otrzymać dwóch nagród specjalnych w Kongresowej
Punktacji Długofalowej, ale może otrzymać nagrodę główną i nagrodę specjalną. W przypadku takiej kumulacji,
zawodnik otrzymuje nagrodę zgodną z podaną powyżej kolejnością, np. nestor wygrywający punktację seniorską
otrzymuje nagrodę jako nestor, a nagrodę seniorską otrzymuje senior zajmujący 2. miejsce wśród seniorów. Jeśli
drugie miejsce zajmuje kobieta-senior, nagroda przypada seniorowi zajmującemu 3. miejsce wśród seniorów.
3. Organizator gwarantuje nagrodę specjalną w Punktacji Długofalowej Turniejów Otwartych dla najlepszej
kobiety, najlepszego zawodnika w kategorii młodzież szkolna (nagroda rzeczowa) i najlepszego zawodnika do WK
2,5 (voucher na szkolenie brydżowe).

